Về hoạt động phong trào của sinh viên
Thứ tư, 02 Tháng 6 2010 17:00

Rèn luyện tu dưỡng để trở thành những con người “vừa hồng vừa chuyên” là hoạt động thường xuyên của đoàn
viên thanh niên Khoa Giáo dục Tiểu học. Tổ chức Đoàn thanh niên của Khoa nhiều năm liền là Đoàn Khoa xuất
sắc. Ban chấp hành Đoàn khoa đã thường xuyên tổ chức các hội thi, diễn đàn, vận động đoàn viên đọc bộ sách
Ngọn lửa tuổi trẻ , sách lý luận chính trị, tham gia hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị Mác - Lênin Tầm
nhìn xuyên thế kỷ cấp trường.

Phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là ước vọng cao đẹp của các đoàn viên thanh
niên sinh viên. Công tác tham gia xây dựng Đảng thông qua cuộc vận động Người cộng sản trẻ, hàng năm được
duy trì và ngày càng được nâng cao về chất. Trong suốt bốn năm học tập tại trường, có không ít sinh viên Khoa
Giáo dục Tiểu học là đoàn viên xuất sắc, đối tượng phát triển Đảng, và có cả những sinh viên được vinh dự đứng
vào hàng ngũ của Đảng.
Phần đông là sinh viên nữ, có khối chỉ toàn nữ. Đó cũng là một nét đặc thù nữa của Khoa Giáo dục Tiểu học. Song
Nhiều giải bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng
chuyền nam nữ do Trường tổ chức đều có sự tham gia của sinh viên Khoa GDTH. Đặc biệt các giải cờ vua, cờ
tướng rất được quan tâm. Các Hội thi Nét đẹp Sư phạm, Nghiệp vụ Sư phạm thu hút được sự tham gia nhiệt tình,
hồn nhiên của đoàn viên. Mùa hè xanh là điểm hẹn của đông đảo sinh viên của Khoa. Họ hy sinh kỳ nghỉ hè sum
họp với gia đình, người thân để về các miền quê xa xôi làm đẹp cho người, làm đẹp cuộc đời. Mấy năm gần đây,
Đoàn Khoa đã chủ động kết hợp với Hội chữ thập đỏ Thành phố tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ nạn nhân
chất độc màu da cam...
Một số hình ảnh trong trang này chỉ có thể phản ánh một phần nào những hoạt động phong trào rất phong phú, rất
đa dạng, rất sôi nổi, rất hào hứng nhiệt tình của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học.
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